Onze scougi wordt vervangen door
deze mededeling.
Vanaf heden zullen er op advies van de
overheid geen scoutsactiviteiten meer
plaatsvinden tot en met 31 maart.
Bedankt voor jullie begrip
Verdere updates kan u steeds terugvinden op de
site en onze Facebook-pagina

BIJ VRAGEN OVER DEZE MAATREGEL KAN U STEEDS
TERECHT BIJ
GROEPSLEIDING@SCOUTSENGIDSENBEERSE.BE
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Kapoenen
7 maart: Deze avond is het eetavond en is
het jammer genoeg dus geen scouts, want
de leiding moet alles klaarzetten. Hopelijk
zien we jullie op de eetavond!

21 maart: We gaan een kei leuke
avondwandeling maken! We verwachten
jullie om 18:30 aan het lokaal en om 21:00
moeten jullie spijtig genoeg al terug naar
huis.
28 maart: Jullie worden allemaal verwacht om 13:45
op de parking van de voetbal in Vosselaar, want we
gaan een kei leuk spel spelen op de Konijnenberg! Om
16:15 mogen jullie ouders je weer komen ophalen.

14 maart: Vandaag gaan we koekjestaart maken!
Jullie worden om 14:00 aan het lokaal verwacht
en om 16:30 is het jammer genoeg al tijd om naar
huis te gaan.

Groetjes van jullie favoriete leiding: Toto, Bero, Kapi, Pico, Shanti, Pablo, Kobi, Zazou, Kerri, Rikki en Jobo

Maart

Kabouters
7 MAART
Vandaag is het helaas geen activiteit, maar hopelijk zien we jullie wel
allemaal op de eetavond!

14 MAART
Joepie, vandaag bosspel! We spreken af om 14u op de parking van
het wc-huisje. Om 16u30 is de vergadering gedaan. Neem zeker een
drinkbus mee met water voor als je dorst zou krijgen!

21 MAART
Welke kabouter durft het meeste en wie kan de andere kabouters het
beste inschatten? Dat komen we vandaag te weten tijdens het spel:
doet ze het of doet ze het niet? We spreken af om 14u aan het lokaal.
Om 16u30 mogen jullie terug naar huis!

28 MAART
Haal jullie lekkerste recepten maar naar boven, want vandaag gaan we
koken! Vergeet zeker geen gamel, bestek, beker en handdoek. We zien
jullie om 10u aan het lokaal en om 14u mogen de mama of papa jullie
terug komen ophalen.

Kusjes
Rhino - Ikki - Rama - Marala - Jacala - Rikkie-tikki-tavi - Kowi - Ko - Hathi - Gigi

WELPEN
7 maart

Vandaag helaas geen vergadering omdat de leiding alles moet
klaarzetten voor de eetavond!! We hopen jullie daar allemaal te
zien!!!!!
14 maart

Het is weer tijd om Beerse nog eens onveilig te maken met
een super-cool dorpspel! We verwachten jullie allemaal om
14u aan het lokaal, om 16u30 mogen jullie terug naar huis
gaan.
21 maart
Tijd dat jullie nog eens bewijzen dat jullie de sterkste, moedigste,
beste welpen uit de geschiedenis zijn… Wij zullen dit gaan testen
tijdens onze paracommandotocht… Kom allemaal naar het lokaal
om 14u en om 16u30 mogen jullie weer naar huis keren.
28 maart
Vandaag gaan we eens kijken of het geluk aan onze kant staat…
Jullie worden allemaal om 19u in het lokaal verwacht voor een
heuse casinoavond, om 21u30 is het gedaan!!

EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE LEIDING!!!

JONG-GIDSEN
7 MAART

geen activiteit

14 MAART

houthakken

21 MAART

incognito

28 MAART

Klimaatspel

Vandaag is het geen vergadering omdat de leiding alles
moet klaarmaken voor de eetavond. Hopelijk zien we jullie
vanavond!

We gaan iedereen tonen wat voor spierbundels we in de
kuip hebben. We spreken om 9u30 af aan het lokaal, zo
kunnen we samen fietsen en we zijn om 14u terug.
Neem een lunchpakket, drinken, werkhandschoenen en
een (tuin)schaar mee.

Kom om 14u verkleed naar Turnhout. De leiding zal in
de buurt van de winkelstraat en de Grote Markt
rondlopen. We zetten tegen dan duidelijke afspraken op
het takhoekje.

24 maart is het earth hour. Vele mensen doven hun
lichten om hun steun tegen de klimaatsverandering
te tonen. Het spel dat we gaan spelen draait rond
het klimaat.

Jongverkenners
7 maart:
Helaas geen vergadering, want
het is eetavond. We komen je
misschien daar wel tegen.

21 maart:
Haal je parate kennis nog eens boven, want
we gaan quizzen. Om 14u aan het lokaal. Om
16u30 mag je thuis je brein terug gaan
uitrusten. Eet ‘s middags ook niet teveel ;)

14 maart:
Toet Toet Boing Boing, Hakken en zagen,
zagen en hakken. Jaja krachtpatsers we
gaan houthakken. 9u30 aan het lokaal met
lunchpakket/drinken, werkhandschoenen
en eventueel een tuinschaar. Om 14u kappen we ermee.

28 maart:
Hebben jullie Kamp Waes gezien? Wij
wel, dus hadden wij zin om jullie
eens te trainen, paracommandotocht
dus. Om 13u45 aan het lokaal, om 16u30
gaan we terug.

Een jongverkenner komt altijd OP T IJD, in UNIFORM en met de FIET S!
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LEEFWEEK

Meer informatie vinden jullie in de
brief op het takhoekje. Vergeet
jullie niet in te schrijven!!

HOUTHAKKEN

Spierballen, stevige schoenen,
handschoenen, lunchpakket en
een goed humeur, meer heb je
vandaag niet nodig! Kom om 10h
met de fiets naar het lokaal.

WAFELBAK

Haal jullie glimlach en bakkunsten
maar naar boven want vandaag
gaan we wafeltjes bakken. Exacte
info komt op WhatsApp.

EETAVOND

Overdag kunnen jullie bekomen
van de zalige leefweek. ’s Avonds
worden jullie verwacht in de
Lambeer om af te wassen. Meer
info zie WhatsApp.

3E JAARS
ACTIVITEIT

Vandaag kan de leiding zelf lid zijn
want de 3e jaars nemen de leiding.
Zij zullen meer info geven op
WhatsApp.

xxx gidsenleiding

7 Maart: Geen activiteit!!! In de avond is het dan eetavond, meer info volgt!!!!

14 Maart: Houthakkeeeeeeuuuuhhh, half 10 aan het lokaal.

21 Maart: Spaghetti avond!!!! Om 10 uur aan het lokaal.

28 Maart: Schoolfeest Schransdries, de verdere info volgt nog

Groetjes van: Guus, Laura, Peter, Noa, Hanne, Marie, Ludo, Frits, Henk, Kobe en Tuur
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